
CONJUNTO EDUCACIONAL SOARES DE ALMEIDA
          Av. dos Inconfidentes, 41 - Austin - Nova Iguaçu 

(21)2763-1210 / (21)2763-1275 – www.cesacolegio.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 – JARDIM III 

LIVROS: 

MATERIAL PARA USAR NA ESCOLA: 

 05 cadernos – comuns – 96 folhas (pequenos).
 01 caderno – comum – 48 folhas (pequeno).
 05 lápis comuns.
 03 borrachas.
 01 apontador.
 01 pincel nº 08.
 01 caixa de giz de cera com 12 cores (grosso).
 01 estojo de caneta piloto com 6 cores.
 04 colas brancas – comum – 90 gramas.
 01 caixa de cola colorida com 6 cores.
 01 caixa de tinta guache com 6 cores.
 01 pote de tinta pinta rosto.
 02 potes de massa de modelar Acrilex (500 gramas).
 01 pacote de Chamex ofício 2 (500 folhas).
 01 pacote de papel sulfite colorido (azul).
 02 pacotes de papel color-cards.
 03 folhas de papel 40 kg (azul, branca e vermelha).
 03 folhas de papel laminado (dourado).
 03 folhas de papel crepom (verde, rosa e azul claro).
 03 cartolinas dupla face (rosa, verde e vermelha).
 02 folhas de papel cartão (branco e amarelo).
 04 folhas de EVA emborrachado (amarelo, lilás, vermelho e cor de pele).
 02 folhas de EVA emborrachado com glitter (vermelho e dourado).
 01 folha de EVA emborrachado (estampado corações).
 06 envelopes pardo – tamanho ofício.
 01 pacote de olhos de papelão.
 02 metros de TNT (bolinhas coloridas). 
 01 metro de TNT (estampado estrelas).
 03 metros de TNT (branco, azul e marrom).
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 06 bastões de cola quente para pistola (fina).
 02 pacotes de penas coloridas (grandes).
 01 pote de lantejoulas (3g) – cor de sua preferência. 
 01 durex colorido.
 01 durex largo transparente (45mm).
 01 fita dupla face.
 01 pacote de bolas nº 9 redonda (amarela).

MATERIAL PARA USAR EM CASA: 

1 BORRACHA
1 APONTADOR
1 LÁPIS
1 CAIXA DE LÁPIS DE COR
1 COLA
1 TESOURA SEM PONTA

OBSERVAÇÃO: Encapar os materiais com plástico vermelho com bolinhas
brancas. 


